
MESTO DUNAJSKÁ STREDA 

 
 

 

 

Dodatok č. 1 

k Zásadám, ktorými sa určujú podmienky vydávania a používania  

Vernostnej karty Mesta Dunajská Streda  

                 (ďalej len “Dodatok“)  

            

I. 

 

Zásady, ktorými sa určujú podmienky vydávania a používania Vernostnej karty Mesta 

Dunajská Streda schválené Mestským zastupiteľstvom Dunajská Streda dňa 20. decembra 2020 

sa menia a dopĺňajú nasledovne:  

 

1. V Článku II odsek 4 sa za slová „stavebné odpady“ vkladajú slová „poplatku za rozvoj, 

nájomnom a úhradách za služby spojené s nájmom“ a vypúšťajú sa slová „pokutách a ani na 

ostatných platbách“,  

 

2. V Článku II odsek 5 sa za slová žiadne nedoplatky vkladajú slová “ na miestnych daniach 

a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, poplatku za rozvoj, nájomnom 

a úhradách za služby spojené s nájmom“ 

 

3. V Článku II odsek 6 sa za slová „stavebné odpady“ vkladajú slová „poplatku za rozvoj, 

nájomnom a úhradách za služby spojené s nájmom“ a vypúšťajú sa slová „pokutách 

a ďalších platbách“. 

 

4. V Článku II sa vypúšťa odsek 10. 

 

5. Za doterajší Článok IV. sa vkladá nový Článok IVa, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 

„IVa 

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023 

 

1. Mesto vydá na rok 2023 vernostnú kartu osobe uvedenej v Článku II bod 1 a  bod 2 týchto 

Zásad, ak  

k 1. januáru 2023 nemá voči mestu Dunajská Streda žiadne nedoplatky na miestnych 

daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, poplatku za rozvoj 

a nájomnom a úhradách za služby spojené s nájmom, 

do 31.12. 2022 uhradí mestu Dunajská Streda svoje nedoplatky na miestnych daniach a 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, poplatku za rozvoj a nájomnom 

a úhradách za služby spojené s nájmom. 

 



2. Vernostná karta vydaná pred 1. januárom 2023 stráca platnosť, ak držiteľ vernostnej karty 

do 31. decembra 2022 neuhradí mestu Dunajská Streda svoje nedoplatky na miestnych 

daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, poplatku za 

rozvoj, nájomnom a úhradách za služby spojené s nájmom.  

 

   

II. 

 

Tento Dodatok nadobúda účinnosť 1. januára 2023. 

 

   

  V Dunajskej Strede, ....................2022 

  

 

 

JUDr. Zoltán Hájos, 

    primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


